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ISOLERINGSMATERIALER

Breinholm Gruppen opdaterer prislisten løbende, men idet priserne på markedet for byggematerialer pt ændrer sig fra 
dag til dag, er vores priser kun bindende ved fremsendelse af tilbud og/eller ordrebekræftelse og en uge frem. 

Billede Beskrivelse Leveringsdetaljer

CLIMACELL ’S’ - Varenummer: 2116 - Tun nummer: 1648613
Climacell ”S” Papirisolering 
Euroklasse B-s2 d0
Brandklasse B1

λ = 0,037 W/(mK)

ETA - 08-0009 CE mærket

VOC Indeklimatestet ifølge 
DIN EN ISO 16000-6

   
Priser Ab 

lager 
1-2 pl. 3-5 pl. 6-10 pl. >11 pl. hele træk

Pris pr. kg.
leveret Jylland/Fyn

6,95 7,80 7,57 7,36 7,14 6,45*

Pris pr. kg. 
leveret Sjælland

6,95 7,95 7,70 7,45 7,25 6,90*

Pakket på EU-palle med 24 x 
15. kg i alt 360 kg. pr. palle. 

Et helt træk er 34 paller dvs. 
12.240 kg

 

CLIMACELL SONIC LOFT - Varenummer 2117 - Tun nummer: 1648616
Papirisolering udviklet især til loftisolering
Euroklasse B-s2 d0
Brandklasse B1

λ = 0,037 W/(mK)

ETA - 08-0029 CE mærket
VOC Indeklimatestet ifølge 
DIN EN ISO 16000-6

Pakket på EU-palle
med 24 x 14 kg
i alt 336 kg pr. palle. 

Et helt træk er 34 paller dvs. 
11.424 kg

   
Priser Ab 

lager 
1-2 pl. 3-5 pl. 6-10 pl. 11-15 pl. 16-20 pl. hele træk

Pris pr. kg.
leveret Jylland/Fyn

7,00 7,85 7,62 7,31 7,09 7,00 6,50*

Pris pr. kg. 
leveret Sjælland

7,00 8,00 7,74 7,50 7,41 7.30 6,95*

 *Ved betaling netto kontant, gives 3% i kontantrabat!

*Ved betaling netto kontant, gives 3% i kontantrabat!
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ISOLERINGSMATERIALER ISOLERINGSMATERIALER

Breinholm Gruppen opdaterer prislisten løbende, men idet priserne på markedet for byggematerialer pt ændrer sig fra 
dag til dag, er vores priser kun bindende ved fremsendelse af tilbud og/eller ordrebekræftelse og en uge frem. 

Billede Beskrivelse Leveringsdetaljer

PAROC - Varenummer: PAROC BLT 1
Paroc BLT 1
Brandklasse Euroklasse A1 ifølge EN 13501-1
Paroc produkter er CE-certificerede

Ved åbne vandrette konstruktioner: 
λ = 0,041 W/(mK), ρ ≥ 33 kg/m3,
i overensstemmelse med EN14064-1

Ved lukkede konstruktioner (fx hulmur): 
λ = 0,036 W/(mK), ρ ≥ 55 kg/m3 
i overensstemmelse med EN14064-1

15 kg pr pose   
30 poser pr. palle 
32 paller på et træk

ThermoPEARLS  Neopor® Perler- Varenummer: oplys vare
Brandhæmmende EPS med grafit...
 
λ = 0,033 (W/mK)  
Densitet (kg/m3): ca. 16,0  
Størrelser (mm): ca. 2,5-4  
Fugtoptagelighed (max.): ca 2,00 % 
Vandoptagelighed (max.): ca 2,00 %  
Thermopearls® 033 er som standard brandhæmmende 

Pakket i 500 ltr. pp-poser  
eller PP-bigbag med 1,1 m3. 

Pris pr. m3                  756,00

Prisen er ekskl. fragt og embal-
lage, se nedenunder for fragt og 
emballagepriser.

Ab 
Lager

1-2 pl. 3-5 pl. 6-10 pl >11 pl. hele træk

Pris pr. kg.
Leveret Fyn/Jylland

8,00 9,02 8,84 8,61 8,44 7,50

Priser pr. kg. 
leveret Sjælland

8,00 9,10 9,03 8,75 8,68 7,50

Ved større byggesager, spørg på pris!

Pris fragt 0 - 3 m3 4 - 15 m3 16 - 30 m3 31 - 39 m3 > 40 m3

Pris pr. m3 120,- 90,- 70,- 60,- Leveres 
fragtfrit

Priser 
emballage

 Pris pr. stk Returpris 
pr. stk. 

PP-poser 25,00 10,00

PP-big-bag 35,00 10,00
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ISOLERINGSMATERIALER

Breinholm Gruppen opdaterer prislisten løbende, men idet priserne på markedet for byggematerialer pt ændrer sig fra 
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Billede Beskrivelse Leveringsdetaljer

Superquilt - Varenummer: YBS-SQ19
SuperQuilt multi-lags isolering  
19-lags refleksiv isolering.  
Fuldt certificeret efter nyeste EN 16012 standard  CE 
mærket.
For mere info - læs produkt brochure på 
www.isoleringdanmark.dk

1 rulle = 15 m2, 
1.500 mm x 10 m

Airtec Double Bubble FR

Flerlags isoleringsmåtte af bobleplast og aluminium. 1 rulle = 60 m2, 
1200 mm x 50 m

YBS Yorkshire Alu tape - Varenummer: YBS
YBS Yorkshire Alu tape til montering af refleksiv isolering Plan core

75 x 50 x 0,16 mm (30MU) 
16 ruller pr. ks.

Vindstopplade - Varenummer: 1200
Vindstopplade til efterisolering af lofter.
PP 100 g/m2 Polypropylene kanalplade. UV bestandig, 
skruefast, mikroperforeret bukkelinjer. 

400 stk. pr. palle 
1080 x 770 x 2,5 

Priser Ab lager Frit leveret v. 1 pl. a 9 rl.
Pris pr. m2 119,- 108,-

Pris Ab lager Frit leveret 
V/16 ruller

Pris kr. pr. rulle 120,- 125,-

Priser Ab lager Frit leveret v. 1 pl. med 
6 rl.

Pris pr. m2 45,- 40,-

Priser Ab lager Frit leveret v. 200 stk. Frit leveret v. 400 stk.
Pris stk. 20,- 19,- 18,-
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ISOLERINGSMATERIALER ISOLERINGSMATERIALER

Breinholm Gruppen opdaterer prislisten løbende, men idet priserne på markedet for byggematerialer pt ændrer sig fra 
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Billede Beskrivelse Leveringsdetaljer

Mørtelposer - Varenummer: ESP 3050
Engangssprøjteposer til mørtel - 50 cm, fra tysk producent. 
Fremstillet i ekstra kraftig 100 my plastkvalitet (ikke bager 
kvalitet) og har en åbningsbredde på 30 cm x længde på 
50 cm. 
Til lukning af indblæsningshuller ifm. hulmursisolering

Frit leveret med 50 stk. pr 
kolli. 

Vortec Beast
Kraftig vacuum-suger 
Perfekt til fx. tømning af hulmure eller udsugning af tilstedevæ-
rende isolering på loft, i etageadskillelse el.l.
Vortec beast importeres fra USA og er det bedste, der pt fin-
des på det danske marked. 

48.600,00

Vortec Cannon
Vacuum-suger 
Perfekt til fx. tømning af hulmure eller udsugning af tilstede-
værende isolering på loft, i etageadskillelse el.l.
Med en 479cc V-Twin Honda motor. Denne suger er lidt 
mindre kraftig end Vortec Beast, men er stadig en kraftig 
suger af god kvalitet. Den overgås af Vortec Beast, men ikke 
at meget andet. 

39.995,00

Vacshield / Stenudskiller til Vortec Beast
Vortec Vac Shield tilknyttes Vacuum-sugeren og sikrer at 
sten, skruer el.l større objekter ikke ender i Vortec Beast. 
Stenudskilleren har ingen indflydelse på suge-evnen, men 
beskytter sugeren, den er så kraftig, at fx. sten, kan samles op 
af sugeren ogforårsage skade på selve maskinen.    

4.395,00

Pris pr. kolli kr. 210,-

  
  Vortec Beast, Cannon og Vacshield importeres fra USA. Der kan derfor forkomme 

prisjusteringer når/hvis valutakursen ændres for meget, ligesom der også må 
påregnes leveringtid på 3-5 uger. 



LUFTTÆTNINGSPRODUKTER
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Breinholm Gruppen opdaterer prislisten løbende, men idet priserne på markedet for byggematerialer pt ændrer sig fra 
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Billede Beskrivelse Leveringsdetaljer

pro clima - DB+ - Varenummer: 3311-3312 - Tun nummer: 1648917
pro clima Armeret dampbremse DB+  
Fugtadaptiv armeret ”ØKO” dampbremse
Fugtighedsvariabel, glas-armeret dampbremse og lufttæt-
ningsbane. Til brug som dampbremse og lufttætning 
i tagkonstruktioner, i vægge, på lofter og gulve.  
Særlig velegnet til isoleringsmateriale til indblæsning. 
pro clima DB+ anvendes ofte i økologisk
byggeri
For mere info - læs produkt brochure på 
www.isoleringdanmark.dk

1 rulle = 67,5 m2, 1,35 x 50 m 
1 rulle = 85 m2, 1,70 x 50 m

pro clima - Intello + - Varenummer: 3302 - Tun nummer: 1648947
"Intello Plus" fugtadaptiv dampbremse
Fugtigheds variabel dampbremse og lufttætningsbane. 
Til brug som dampbremse og lufttætning 
i tagkonstruktioner, i vægge, på lofter og gulve. 
Særlig velegnet til alle isoleringsmaterialer til 
indblæsning.

1 rulle =  75 m2,1,5 x 50 m

Pris Ab lager Frit leveret 
v/10 rl.

Pris kr. pr. m2 17,50 15,50

Pris Ab lager Frit leveret 
v/10 rl.

Pris kr. pr. m2 26,50 25,50

pro clima - Tenax flex - Varenummer: 3201 - Tun nummer: 1648893
Pro Clima "Tescon Vana" universal tape 
Tenax flex til vedvarende lufttæt og sikker limning af over-
lappede folier og fiberbaner, dampbremse- og lufttætnings-
baner, undertags- og facadebaner og deres forbindelser. 
Der kan pudses direkte på tapen  
Kan anvendes ude og indvendigt og kan udsættes for vejr-
lig uden beskyttelse i 6 måneder. 

CE mærket ifølge DIN 4108- 

Nonwoven overflade 
6cm x 30m 
10 rl/pakke

pro clima - Tenax flex patch - Varenummer: 3221 - Tun nummer: 1648916 
pro clima "Tescon Vana Patch" klæbe plaster. Velegnet til 
tætning af indblæsningshuller. Der kan pudses direkte på 
tapen.      
Kan anvendes ude og indvendigt og kan udsættes for vejr-
lig uden beskyttelse i 6 måneder. 

CE mærket ifølge DIN 4108-7

Nonwoven overflade 
18x18 cm (150 stk/kasse)

Pris Ab lager Frit leveret 
v/5 kasser

Pris pr. rl. 164,- 114,-

Pris Ab lager Frit leveret 
v/10 kasser

Pris pr. stk. 6,50 5,50
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Billede Beskrivelse Leveringsdetaljer

pro clima - Tenax blue - Varenummer: 3101 - Tun nummer 1648917
pro clima "ORCON F" universalklæber 
Vedvarende, elastisk, frostsikker limning 
til inden- og udendørs brug. 
Til limning 
af dampbremse og dampspærre af enhver art, f.eks tenax 
aer+, INTELLO, DB+, PE-, PP og aluminiumsfolier samt 
undertags- og facadebaner på tilstødende bygningsdele. 

For mere info - læs produkt brochure
på www.isoleringdanmark.dk

Indhold patron: 
310 ml,  20 stk pr. ks.
 
Indhold poser:
600 ml, 12 stk. pr. ks.

pro clima- Rapid Cell - Varenummer: 10120
Pro Clima "Rapid Cell" lufttætningstape
Til indvendig brug, meget velegnet til tætning af overlap-
ningen mellem damptætningsbaner. 

Lufttætte samlinger ifølge DIN 4108-7, SIA 180 og 
OENORM B 8110-2. 

Hurtigklæbende tape uden skillelag, dvs. man slipper for 
at skulle fjerne og håndtere skillelaget, hvilket giver en 
tidsbesparelse på 60 %. 
Kan rives af med hånden, god klæbekraft, vandtæt 

5cm x 30m 
12 rl/kasse

pro clima - Primer - Varenummer: 11449
Pro clima Primer til træ, fiberboard, murværk, gips og be-
ton. Anvendelse ved forberedelse for efterfølgende anven-
delse af bl.a. Tenax Flex og Tenax Flex Patch. 

Kræver ikke tørring - ved underlag med sugeevne kan 
påklæbning foretages direkte i den våde primer.
Indeholder ikke opløsningsmidler og kan bruges med alle 
pro clima klæbebånd. 

Indhold flaske
1 l./fl 
6 fl/kasse 

pro clima - Instabox - Varenummer: 11751
pro clima Instabox
Anvendes til lufttæt installation af enhedskasser uden 
installationsplade i henhold til kravene DIN 4108-7,
SIA 180 og OENORM B 8110-2; til op til tre enhedskasser.

Forstansede penetrationspunkter for kabler; til
kabler op til 20 mm i diameter
Opnår de bedst mulige værdier, i test ift. indholdet af ska-
destoffer (test udført ifølge AgBB).

Længde 320 mm
Bredde 190 mm 

Pris Ab lager Frit leveret 
v/5 kasser

Pris pr. rl. 129,75 119,75

Pris Ab lager Frit leveret 
v/5 kasser

Pris pr. fl. 139,50 119,95

Pris Ab lager 
Pris pr. stk. 45,-

Pris Ab lager Frit leveret 
v/10 kasser

Pris pr. patron, 310 ml 49,- 46,-
Pris pr. pose, 600 ml 69,50 65,75
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Billede Beskrivelse Leveringsdetaljer

pro clima - Hjørneafdækning konveks - Varenummer: 
pro clima udvendig hjørnetætning 

Nem anvendelse ved tætning af samlinger mellem luft- og 
damptætningsbaner omkring hjørner. 

Klæbes på damspærrer og lufttætte membraner. 
Kan med fordel forbehandles med Pro clima Primer. 

Sikker forsegling ved hjælp af dette 3d-invendige hjørne. 
Varig tæt forseglig med vandfast klæber. 

Bredde 6 cm
Længde 6 cm
4 stk. pr. pakke

pro clima - Hjørneafdækning konkav - Varenummer: 14758
pro clima indvendig hjørnetætning 

Nem anvendelse ved indvendig tætning af samlinger mel-
lem luft- og damptætningsbaner omkring hjørner. 

Klæbes på damspærrer og lufttætte membraner. 
Kan med fordel forbehandles med pro clima Primer. 

Sikker forsegling ved hjælp af dette 3d-udvendige hjørne. 
Varig tæt forseglig med vandfast klæber.

Bredde 6 cm 
Længde 6 cm 
4 stk. pr. pakke

pro clima - Kaflex -  Kabelgennemføringer - Varenummer: 10724/10726
Kaflex pro clima - kabelgennemføringer med robust og 
meget fleksibel gummimembran. Ideel til hurtig og perma-
nent tætning af kabelgennemføringer gennem tætningsla-
get. 

Ekstremt fleksibel og elastisk, kabler kan efterfølgende 
stadig skubbes eller trækkes. 
Opnår de bedst mulige værdier i test ift. indholdet af ska-
destoffer (test udført ifølge AgBB).

Kaflex Mono, til 1 kabel -  varenummer 10724

Kaflex Duo, til 2 kabler -  varenummer 10726

Kaflex Mono
Længde 14,5 cm
Bredde 14,5 cm 

Kaflex Duo 
Længde 14,5 cm
Bredde 14,5 cm 

Pris Ab lager 
Pris pr. rl. 27,50

Pris Ab lager 
Pris pr. stk. 25,50

Pris Ab lager 
Pris pr. stk. Mono 27,50
Pris pr. stk. Duo 27,50
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Billede Beskrivelse Pris i DDK

Støvmaske / åndedrætsværn - Varenummer: BG101, BG102, BG103
Finstøvmaske FFP2 m/ventil
Varenr. BG101
Air+ FFP2 maske m/ventil (foldbar)
Varenr. BG102

Air+ Mikro ventilator med USB lader
Varenr. BG103

Pris ved køb af min. 20stk. 
kr. 8,- pr. stk. 
Pris ved køb af min. 10 stk. 
kr. 14,- pr. stk

Pris for 1 stk. Kr. 440,-

Åndedrætsværn - Varenummer: 3709-1, 3709-2

PowerCap Active IP åndedrætsværn. 
Komplet enhed med kabelstik, batteri, oplader, visir, 
ansigtstætning, TH1P filtre, luftstrømsindikator samt 
opbevaringsboks.

1 stk.                      4.500,-

Isolatørdragt - Varenummer: 3673
- Hætte med elastik i tunnelen
- 2 sidelommer som kan lukkes
- 1 brystlomme med lynlås (til venstre)
- Tværgående indtrængen med velcro
- Justerbar linning
- Manchetter ved håndled med stretch
- Tommestoklomme (venstre)
- Forstærkede knæ med skjult lomme til knæpuder og velcro
Str, M - XXL

1 stk. M                      802,-
1 stk. str. L                 872.- 
1 stk. str. XL               952,-
1 stk. str. XXL            992,-

Flex montage handske - Varenummer: BG107, BG108
Varenr.: 
str. 9 -  BG107
str.10 - BG108

Pris ved 12 stk. Kr. 12,- pr. par
Pris ved hel kasse med 144 stk. 
Kr. 10,-  pr. par
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X-floc X-jet dyse - Varenumnmer: oplys vare
X-floc X-jet 63 
Udluftet indblæsningsdyse                     Art.nr. 1708
Egnet isoleringstykkelse 10 - 300 mm   Art.nr. 3843

X-floc X-jet 75 
Udluftet indblæsningsdyse                     Art.nr. 1789
Egnet isoleringstykkelse 10 - 400 mm   Art.nr. 2929

1 stk.                       6.655,- 
1 stk. med lås          8.165,-

1 stk.                       7.708,-
1 stk. med  lås                       8.965,-

X-floc indblæsningsdyse - Varenumnmer: oplys art. nr.
X-floc/Cellfloc Drejbare indblæsningsdyser
Komplet inkl. afstandsstop
model 50 (2") > 24mm    Art.nr. 852         
model 50 (2") > 29mm    Art.nr. 4788       
model 50 (2") > 35mm    Art.nr. 3569   

Cellfloc 3 i 1 dyse (2½") > 24-35-50mm 
- Art.nr. 60150

1 stk.                       2.195,-
1 stk.                       2.115,-
1 stk.                       2.125-

3 stk                        3.957,-

X-floc lige indblæsningsmundstykker - Varenumnmer: oplys art.nr.
X-floc lige indblæsningsmundstykke 
Lige dyse uden kuglehane NW50 >15mm       Art.nr. 3637 
Lige dyse uden kuglehane NW50 >20mm       Art.nr. 2688
Lige dyse uden kuglehane NW50 >24mm       Art.nr. 3961

Hulmursdyse med kuglehane NW50 >21mm  Art.nr. 5998

Fladt fugemundstykke til hulmur

1 stk.                             775,-
1 stk.                              675,-
1 stk.                           705,-

1 stk                          1.695,-

1 stk.                         875,-
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Indblæsningsnål - Varenummer: oplys art.nr.
Lige indblæsningsnål aluminium 
NW38 - op til 6 meter - Art. nr. 6028 
NW51 - op til 6 meter - Art. nr. 5730 
NW63 - op til 6 meter - Art. nr. 5839
NW75 - op til 6 meter - Art. nr. 5840

Buet indblæsningsnål aluminium 
NW38-90     Art. nr. 5304
NW50-80     Art. nr. 6180
NW50-130   Art. nr. 5303
NW50-184   Art. nr. 5153
NW63-124   Art. nr. 5836
NW63-184   Art. nr. 6390
NW75-120   Art. nr. 6710
NW75-180   Art. nr. 6711

pr. m                           795,-
pr. m                           695,-
pr. m                           695,-
pr. m.                          895,-

1 stk.                          765,-
1 stk.                          595,-
1 stk.                          625,-
1 stk.                          755,-
1 stk.                          725,-
1 stk.                          899,-
1 stk.                       1.145,-
1 stk.                       1.195,-

X-floc indblæsningslanse - Varenummer: 4626
X-floc indblæsningslanse - teleskop

Nyttelængde 2000 - 12000mm 
Udluftet gennem støvsæk 
Udv. 75(3") indv. 50(2") rustfri 
3" tilslutning via f.eks. Storz kobling

1 stk.                       8.155,-

X-floc har et meget omfattende produktsortiment. De producerer maskiner, slanger, dyser 
mv. i mange størrelser og til mange anvendelser. Kvaliteten af udstyret giver isolatører 
de bedste muligheder for, at videreføre kvaliteten til deres arbejde. Derudover har de 

en lang række produkter, som letter isolatørers daglige arbejde. Du finder mange flere 
informationer under følgende link:  

http://www.isoleringdanmark.dk/maskiner-tilbehoer/x-floc-tilbehoer-slanger-dyser-lanser-osv.aspx
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Billede Beskrivelse Pris i DKK

Slangevogn og tilbehør - Varenummer: 6464
X-floc D1000 slangevogn 
X-floc tilbehørssæt D1000TS
X-floc tilbehørssæt: 
1 stk. drejbar NW75 drejbar alu. slangeforbinder 
1 stk.10 cm NW75 forbindelsesstykke 
1 stk. 3 m NW75 transportslange 
3 stk. slangeklemmer

1 stk.                       6.895,-
1 stk.                       2.295,-

Transportslanger 
Transportslange superflex
Blød pur-slange med PVC spiral - super kvalitet som holder...
51 mm (2")      varenummer 329 
63 mm (2½”)   varenummer 573 
76 mm (3")      varenummer 284
90 mm (3,5")   varenummer 422 
Der gives 10% ved køb af 3 slanger

1 stk. á 20 m            1029,-
1 stk. á 20 m           1.495,-
1 stk. á 20 m           1.935,-
1 stk. á 20 m           2.285,-

Indblæsningsslange  
Indblæsningsslange til konstruktioner 
PE slange, findes i to varianter, den blå er blødere end den 
røde, se illustration nedenfor.   
38 mm (1½")           varenummer 777
51 mm (2")              varenummer 167 
63 mm (2½”)           varenummer 166 
76 mm (3")              varenummer  74
90 mm (3,5")           varenummer 8293
Der gives 10% ved køb af 3 slanger

1 stk. á 15 m              745,-
1 stk. á 15 m           1.009,-
1 stk. á 15 m           1.395,-
1 stk. á 15 m           1.685,-
1 stk. á 20 m           2.895,-

Sammenligning af stivheden af røde og blå indblæsningsslanger          Illustration af slangernes indvendige overflade
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Aluminiums-reducering X-floc - Varenummer: se art. nr.  
Reduceringstilslutninger - Aluminium
NW50>38   Art. nr. 1263
NW63>38   Art. nr. 1970
NW63>50   Art. nr. 1264
NW75>50   Art. nr. 1262
NW75>63   Art. nr. 1261
NW90>75   Art. nr. 1971
NW102>75  Art .nr. 6642
NW102>92  Art .nr. 8881

1 stk.                          435,-
1 stk.                          755,-
1 stk.                          540,-
1 stk.                          745,-
1 stk.                          625,-
1 stk.                          840,-
1 stk.                       1.415,-
1 stk.                       1.175,-

Slangesamlere
Slangesamler til indblæsnings og transportslanger 
Til 2"-slange     Art. nr. 235
Til 2,5"-slange  Art. nr. 236
Til 3"-slange     Art. nr. 033
Til 3,5"-slange  Art. nr. 1452
Til 4"-slange     Art. nr. 7486

Intec drejbar slangesamler  
Findes i forskellige str.  75 - 75mm

1 stk.                          105,-
1 stk.                          110,-
1 stk.                          110,-
1 stk.                          130,-
1 stk.                          210,- 

1 stk.                          645,-

Storz kobling - Varenummer: oplys vare
Storz kobling
Der skal bruges 2 stk. pr. slange.
BC kobling overgang fra 2"- 3" 
NW38 (1½") 
NW51 (2") 
NW63 (2½”)
NW76 (3")

1 stk.                          325,-
1 stk.                          195,-
1 stk.                          195,-
1 stk.                          195,-
1 stk.                          195,-

Spændebånd - Varenummer: se art.nr.
Sekskantet skruenøgle 
Rustfri stål med 6 kantet hoved art. nr. 832 

Spændebånd "det rigtige" 
NW50 (2")     Art. nr. 175
NW63 (2½")  Art. nr. 176
NW75 (3")     Art. nr. 177
NW90 (3½")  Art. nr. 1923
NW102 (4")   Art. nr. 8883

1 stk                             90,-

1 stk.                            45,- 
1 stk.                            45,-
1 stk.                            45,-
1 stk.                            65,-   
1 stk.                            60,-

Spændebånd med Quik-release - Varenummer: se art. nr. 
Spændebånd med Quick release
NW75 (3")  Art.nr. 223

1 stk.                          120,-
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X-floc opsamlingstønde - Varenummer: 1160 og 3075
X-floc opsamlingstønde 150 Ltr. 
Mål ca 460 x 910 mm (D x H) 
Vægt: ca 20 kg. 
X-floc opsamlingstønde 250 Ltr. 
Mål ca 630 x 950 mm (D x H) 
Vægt: ca 31 kg.
Begge tønder leveres med følgende tilbehør:
Drejbart låg med quick release 
Tilslutning materiale/luft indsugning: 3" 
5 stk. passende bluepack stofposer
1,5 m slange NW 75 
2 stk. quick release klemmer NW 75 
1 stk. Plastik Reduktion 75> 63 (standard) 
eller alternativt 75> 50 

1 stk.                       4.130,-

1 stk.                       5.095,-

Wet-spray 
Cellfloc Wet-Spray system 
Komplet med pumpevogn, 25 m højtryksslange osv. Kan 
bla. Bruges til isolering af krybekælder, stålplader, trækon-
struktioner og meget mere.

1 stk.                     18.700,-

Slangestrop - Varenummer: 1954
Slangestrop til ophæng 

Anvendes ved transport og opbevaring 

1 stk.                            55,-
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Tætningssvamp - Varenummer 3947 & 292
Tætningssvampe til indblæsning
250 mm x 250 mm, 35 mm hul, art nr. 7101
250 mm x 250 mm, 50 mm hul, art.nr. 7100
250 mm x 250 mm, 70 mm hul, art. nr. 7099
400 mm x 300 mm, 35 mm hul, art. nr. 6336
400 mm x 300 mm, 50 mm hul, art nr. 3947
400 mm x 300 mm, 70 mm hul, art. nr. 292

1 stk.                          80,-
1 stk.                          80,-
1 stk.                          80,-
1 stk.                          95,-
1 stk.                          95,-
1 stk.                          95,-

Densitet-prøvningssæt NW100 - Varenummer: 4349
Densitet-prøvningssæt NW100
Komplet inkl. alu-kuffert, hulsav og elektronisk vægt
Måletykkelse 40 - 400 mm
Densitet 25 - 90 kg. pr. m3

1 stk                       3.125,-

Testkasse - Varenummer 315
X-floc testkasse
Anvendes til kvalitetssikring af indblæsningsmaskinens 
indstillinger. 

1 stk.                       1.295,-

Vægt - Varenummer 5983 + 4544
Digital vægt til vejning af testkasse - art. nr. 4544

       
         Analog  vægt til vejning af testkasse - art. nr. 5983

1 stk.                           290,-

1 stk.                           205,-
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